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BONY I OBLIGACJE SKARBOWE  
JAKO INSTRUMENTY FINANSOWANIA  

DEFICYTU BUDżETOWEGO W POLSCE

1. Wprowadzenie

Biorąc pod uwagę zdanie, iż „państwo nie ma możliwości wytwarzania 
dochodów” można stwierdzić, iż ingeruje ono, w związku z tym, w dochody 
wypracowane przez inne podmioty. Dochody te mogą przyjmować różne 
formy. Jedną z nich jest przymusowe sięganie do dochodów pewnych grup 
podmiotów, tj.: przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych. Kolejną 
z nich jest zaciąganie pożyczek. Zarówno jedna, jak i druga są formami 
zaspokajania tego popytu. w praktyce krajów o gospodarce rynkowej coraz 
częściej można zauważyć, iż pierwsza z wymienionych form jest niewy-
starczającym źródłem zaspokajania popytu państwa na pieniądz. Wynika to 
z faktu, iż w budżetach wielu krajów pojawiają się deficyty, które wymagają 
sfinansowania w celu realizacji zadań publicznych. Wyrazem akceptacji 
nierównowagi finansów publicznych współczesnych państw europejskich 
jest niewątpliwie dopuszczenie do jej występowania poprzez ustalenie 
dopuszczalnej granicy deficytu na poziomie 3% PKB w ramach kryteriów 
konwergencji z Maastricht (Traktat z Maastricht)1 oraz długu publicznego 
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1 Traktat z Maastricht jest traktatem o Unii Europejskiej, podpisanym 7 lutego 1992 

roku, w obecności przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Egona Klepscha. Stał się 
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na poziomie 60% PKB. Deficyt budżetowy w Polsce stał się immamentną 
cechą budżetu państwa od 1980 roku2.

Druga forma zaspokajania popytu państwa na pieniądz staje się bardzo 
wygodnym sposobem gromadzenia dodatkowych środków finansowych. Naj-
częściej przybierają one postać emisji skarbowych papierów wartościowych 
− SPW (bonów i obligacji skarbowych) emitowanych zarówno na krajowym, 
jak i zagranicznym rynku finansowym. Skarbowe papiery wartościowe są 
dokumentami, w których Skarb Państwa odpowiada całym swym mająt-
kiem za zobowiązania wynikające z ich wyemitowania bądź wystawienia, 
w związku z czym są bezpiecznym miejscem alokacji środków finansowych 
należących do innych podmiotów. 

W poniższym artykule zostaną omówione kwestie związane z emisją 
papierów wartościowych jako jednego ze źródeł finansowania deficytu bu-
dżetowego, jak również jako źródła finansowania potrzeb pożyczkowych 
budżetu państwa w Polsce. Celem publikacji jest również przeprowadze-
nie analizy przychodów i rozchodów z tytułu SPW w badanym okresie, 
tj. w latach 2000–2010.

2. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa

Budżet państwa jako największy zcentralizowany fundusz gromadzi 
i dzieli ogromne publiczne środki. Ustawa budżetowa jest podstawą reali-
zowania polityki finansowej państwa. Zawiera w sobie planowane wielkości 
dochodów i wydatków, jak również źródła finansowania niedoboru, wynika-
jące z braku zrównoważenia dochodów z wydatkami. Deficyty budżetowe są 
obecnie zjawiskiem nierozerwalnie związanym z większością współcześnie 
uchwalanych na świecie budżetów, w tym również w Polsce. Są one jednym 
z elementów potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Potrzeby te zostały 
przedstawione na schemacie 1.

on podstawowym dokumentem (umową), który stanowił rezultat kompromisu pomiędzy 
zwolennikami integracji ponadnarodowej i międzynarodowej. Wyznaczył też nowy etap 
w procesie tworzenia ścisłego związku między narodami Europy, w którym decyzje po-
dejmowane są jak najbliżej obywateli. Zgodnie z postanowieniami traktatu, Unię stanowią 
Wspólnoty Europejskie, uzupełnione politykami i formami współpracy. Zadaniem Unii jest 
kształtowanie w sposób spójny i solidarny stosunków pomiędzy państwami członkowskimi 
oraz między ich narodami. Szerzej: Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), 
artykuł A. 

2 Szerzej: C i a k  J., Deficyt budżetowy – wybór czy konieczność, [w:] „Bank i Kredyt” 
nr 7/1997, s. 40–41.



 BONy I OBLIGACJE SKARBOWE...  243

SChEMAT 1. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa

Źródło: opracowanie własne na postawie: Raport Roczny. Dług Publiczny 2009, Minister-
stwo Finansów, Warszawa 2009, s. 25.

Patrząc na powyższy schemat można zauważyć, iż potrzeby pożyczko-
we budżetu państwa funkcjonują w trzech ujęciach. Pierwszym z nich są 
rozchody budżetu państwa związane z wykupem zobowiązań, skarbowych 
papierów wartościowych, tj. bonów i obligacji skarbowych oraz spłaty 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Drugim jest defi cyt budżetowy 
jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi, w których 
wydatki przewyższają dochody. Trzecim z kolei − utrzymane środki fi nan-
sowe, w tym środki na rachunkach złotowych, lokaty i inne aktywa.
SChEMAT 2. Przychody budżetu państwa

 

Źródło: opracowanie własne na 
podstawie: Raport Roczny. Dług 
Publiczny 2001, Warszawa: Mini-
sterstwo Finansów, 2002, s. 26.
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Źródłem wymienionych potrzeb pożyczkowych są przychody budżeto-
we, w tym nadwyżka budżetowa z lat poprzednich. Należy tu podkreślić, 
iż nadwyżka budżetowa jest stosunkowo rzadkim źródłem, szczególnie 
w polsce3. Przychody budżetu państwa zostały przedstawione na kolejnym 
schemacie.

Schemat ten wskazuje na różne źródła przychodów. Przychody budżetu 
państwa de facto oznaczają wpływy środków pieniężnych, które nie są za-
liczane do dochodów budżetu państwa. Większość źródeł finansuje deficyt, 
w szczególności nadwyżka z lat poprzednich, środki pozyskane dzięki SPW, 
emitowanych zarówno na krajowym, jaki i zagranicznym rynku, otrzymane 
kredyty czy pożyczki oraz prywatyzacja majątku Skarbu Państwa (część 
środków). Łatwo można zauważyć, iż poza jednym z wymienionych źró-
deł, pozostałe mają charakter zwrotny, a zatem z finansowaniem deficytu 
wiążą się kwestie dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Jak wskazano powyżej, jednym ze źródeł jest sprzedaż SPW i jednocześnie 
ich wykup w określonych terminach, stanowiący również element potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa. Dalsze rozważania w artykule będą zatem 
poświęcone właśnie tej kwestii.

Skarbowe papiery wartościowe są dokumentami, w których Skarb Pań-
stwa stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru i zobowiązuje 
się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego lub 
niepieniężnego4. 

Papiery wartościowe opiewające na świadczeniu pieniężnym mogą być 
emitowane lub wystawiane wyłącznie przez Ministra Finansów. Papiery 
wartościowe opiewające na świadczeniu niepieniężnym emituje Minister 
Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Finansów. Ważną kwestią jest 
to, że Skarb Państwa całym swym majątkiem odpowiada za zobowiązania, 
wynikające z wyemitowania bądź wystawienia SPW, w związku z czym 
są one bezpiecznym miejscem alokacji środków finansowych należących 
do innych podmiotów. Powyższe papiery są emitowane i wystawiane 
w granicach limitu zadłużenia, który ma swoje potwierdzenie w corocznej 
ustawie budżetowej.

W ramach SPW najczęściej występują bony skarbowe i obligacje skar-
bowe. Te pierwsze są dokumentami krótkoterminowymi (do roku), ofero-

3 W Polsce nadwyżka budżetowa pojawiła się tylko w 1990 roku i wynosiła około 0,4 % 
PKB. Szerzej. Ciak J., Polityka budżetowa, Toruń: TNOiK 2002, s. 100.

4 Por.: B o r o d o A., Polskie prawo finansowe, Toruń: TNOiK, 2005, s. 110 i następ-
ne.
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wanymi do sprzedaży w kraju z dyskontem wykupywanym wg wartości 
nominalnej, po okresie, na jaki zostały wyemitowane. Z kolei obligacje 
skarbowe są papierami wartościowymi oferowanymi wyłącznie dla krajo-
wych lub zagranicznych osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że inne 
podmioty, tj.: stowarzyszenia, organizacje społeczne czy zawodowe wpisane 
do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów wpisane do rejestru 
urzędowego, nie mogą być nabywcami takich papierów, jeśli warunki emisji 
tak stanowią. 

3. Organizacja emisji skarbowych papierów wartościowych

W literaturze z zakresu finansów można odnaleźć wiele opisanych metod 
emisji SPW. Do często wymienianych zalicza się następujące:

– aukcja,
– syndykat ( sprzedaż konsorcyjna),
– sprzedaż bezpośrednia (ciągła) on tap,
– sprzedaż internetowa (jako inny kanał dystrybucji szczególnie obligacji 

oszczędnościowych5.
W polskiej praktyce można znaleźć jeszcze inną metodę emisji. Polega 

ona na ofercie złożonej wierzycielom Skarbu Państwa6.
Aukcja jest jedną z najpopularniejszych metod sprzedaży instrumentów 

skarbowych na rynku pierwotnym. W jej ramach wymienia się dwa rodzaje, 
a mianowicie aukcję wielokrotnej ceny, nazywaną także przetargiem me-
todą amerykańską oraz aukcję jednolitej ceny, zwaną przetargiem metodą 
holenderską7. W każdej z metod mamy do czynienia z odmiennym sposobem 
wyznaczania ceny papieru wartościowego, po której nabywany jest dany 
papier przez inwestora. Aukcje odbywają się w określonych terminach, 

5 M a r c h e w k a - B a r t k o w i a k, K., Organizacja rynku pierwotnego skarbowych 
papierów wartościowych, [w:] Rynek papierów wartościowych strefy euro, pod redakcją 
naukową W. P r z y b y l s k i e j - K a p u ś c i ń s k i e j, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 
business, 2007, s. 200.

6 Por.: § 9 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w spra-
wie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań 
Skarbu Państwa.

7 Szerzej: M a r c h e w k a - B a r t k o w i a k K., Zarządzanie długiem publicznym. 
Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, wydawnictwo naukowe pwn, warszawa 
2008, s. 97.
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które wcześniej są podawane do publicznej wiadomości, w ramach tzw. 
„kalendarzy emisji (miesięcznych, rocznych)”8.

W przypadku amerykańskiej metody, inwestorzy zainteresowani kupnem 
papierów wartościowych składają oferty w wyznaczonym dniu, podając cenę 
oraz wartość zakupu danych papierów wartościowych. Emitent akceptuje 
ofertę najkorzystniejszą dla siebie, najczęściej z najwyższą ceną, aż do wy-
czerpania limitu podaży na danym przetargu. Oferta inwestora z najniższą, 
zaakceptowaną ceną może zostać zredukowana co do ilości. Wynika z tego, 
iż każdy inwestor będzie płacił cenę, którą sam zaoferował, jednocześnie 
zaakceptowaną przez emitenta.

Z kolei w metodzie holenderskiej, na przetargu obowiązuje jednolita, 
dla wszystkich inwestorów, cena papierów wartościowych, wyznaczona na 
poziomie najniższej ceny zaakceptowanej przez emitenta. Przedstawione 
powyżej metody nazywane są odpowiednio: konkurencyjną i niekonku-
rencyjną.

Dla zagwarantowania sprzedaży całej oferty emisyjnej stosuje się 
przetargi dodatkowe (niekonkurencyjne), w których uczestniczą wybrani 
inwestorzy lub ich pośrednicy, a cena danego papieru wartościowego jest 
często średnią (ważoną) z przetargu głównego.

W przypadku sprzedaży konsorcyjnej (inaczej syndykatu) mamy do 
czynienia z wyznaczeniem grupy pośredników (dealerów). Najczęściej 
są nimi banki komercyjne, które pośredniczą w emisji SPW, skierowanej 
do wybranej grupy inwestorów. W tej sytuacji to banki komercyjne, jako 
pośrednicy, są odpowiedzialne za zagwarantowanie popytu na daną emisję 
i stworzenie tzw. „książki inwestorów” czyli popytu. Ostateczna cena danego 
papieru wartościowego (obligacji) zależy od wielkości popytu. Wyróżnia 
się między innymi dwa rodzaje emisji konsorcyjnej.

pierwszym jest pot – syndicate system, przy którym tworzona jest jedna 
książka elektroniczna ze wszystkimi ofertami inwestycyjnymi. Na tej pod-
stawie emitent ustala cenę emisji, która odpowiada zgłoszonemu popytowi 
przez inwestorów;

Drugi to full – retention system, w ramach którego każdy bank-dealer jest 
odpowiedzialny za umiejscowienie na rynku wyznaczonej części emisji. Jest 
to rodzaj underwritingu, w którym cena papierów wartościowych ustalona 
jest z góry między emitentem, a pośrednikami, jednakże na ostateczną cenę 
sprzedaży pomiędzy pośrednikami a inwestorami, sam emitent już nie ma 

8 Ibidem.
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wpływu. System ten gwarantuje umiejscowienie na rynku całej przewidy-
wanej puli papierów wartościowych.

Współcześnie, metoda konsorcyjna stosowana jest przez emitentów do 
nowych emisji akcji lub też niebazowych, tzw. niestandardowych papie-
rów wartościowych, jakimi są obligacje indeksowane. Często stosuje się ją 
w odniesieniu do emisji obligacji zagranicznych (np. na rynku euro). Podsta-
wową zaletą jest to, że bezpośrednio dociera się do inwestorów i zapewnia 
finansowanie przez docelowego inwestora, a przez to obniżenie kosztów 
odsetkowych zadłużenia z tego tytułu. Inną zaletą − fakt, że stwarza się w ten 
sposób możliwość lepszej komunikacji z inwestorem. Syndykat (metoda 
konsorcyjna) staje się obecnie coraz częściej alternatywą dla aukcji.

Sprzedaż bezpośrednia on tape stanowi niestandardową formę sprzedaży, 
która umożliwia emitentowi bardzo elastyczne kształtowanie warunków 
emisji papierów wartościowych, począwszy od wyznaczenia poziomu cen, 
w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej, poprzez częstotliwość organi-
zacji i długość trwania samego procesu emisji. Niekiedy stosowana jako 
uzupełnienie aukcji.

Z kolei private placement stanowi emisję papierów wartościowych, prze-
znaczonych dla wybranej grupy inwestorów. Papiery te mają często specjalną 
konstrukcję, co sprawia, iż utrzymywane są przez inwestorów do końca, 
a zatem do terminu wykupu (charakteryzują się brakiem płynności).

Ostatnimi z wyżej wymienionych metod organizacji emisji papierów 
wartościowych są kanały dystrybucji głównie obligacji oszczędnościowych, 
czyli tzw. kanały sprzedaży detalicznej. Ten rodzaj emisji jest przeznaczony 
dla osób fizycznych, które mogą stać się właścicielami papierów wartoś-
ciowych za pośrednictwem banków komercyjnych, biur maklerskich czy 
Internetu9. Niewątpliwie, w Polsce, jest to najczęściej stosowana metoda 
organizacji emisji papierów wartościowych, szczególnie obligacji oszczęd-
nościowych.

Należy podkreślić, iż w literaturze z zakresu finansów, szczególnie finan-
sów dotyczących strefy euro, wspomina się również o innych technikach, 

9 Przykładowo w Liście emisyjnym nr 32/1010  Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 
2010 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o opro-
centowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej można dowiedzieć się, że 
obligacje oferowane są do sprzedaży za pośrednictwem określonych systemów teleinfor-
matycznych, tj.: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl czy www.inteligo.pl. Por.: List emisyjny 
nr 32/1010  Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie emisji dwuletnich 
oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci 
sprzedaży detalicznej.
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nazywanych procedurami mieszanymi. Wspomina się tu o trzech aukcjach, 
tj. aukcji hiszpańskiej, holenderskiej (zmodyfikowanej) oraz rozwiązaniach, 
które są stosowane w Austrii. Efektem wspomnianych metod ma być prze-
de wszystkim zwiększenie atrakcyjności sprzedaży skarbowych papierów 
wartościowych10.

4. Bony skarbowe

Bony skarbowe są  szczególnym rodzajem papierów wartościowych, ze 
względu na to, iż zaspokajają bieżący popyt państwa na pieniądz. Pozwalają 
zatem na zaciąganie pożyczki wewnętrznej. Ich emisję rozpoczęto w 1992 
roku, choć pierwszy akt prawny, który uregulował kwestię funkcjonowa-
nia tego papieru wartościowego, został uchwalony pod koniec 1991 roku. 
Chodzi tu o Zarządzenie nr 60  Ministra Finansów z 31 grudnia 1991 roku 
w sprawie emisji bonów skarbowych11. warunki emisji tego rodzaju papie-
rów wartościowych zmieniały się w kolejnych latach, zależnie od sytuacji 
w finansach publicznych. W ustawach budżetowych, dla każdego roku, 
ustala się maksymalny przyrost zadłużenia państwa z tytułu sprzedaży 
bonów skarbowych12. 

Należy podkreślić, iż bony skarbowe w początkowym okresie ich emisji, 
były formą pożyczki skierowaną przede wszystkim, do sektora bankowego 
oraz do zasobów podmiotów gospodarczych. Chociaż przepisy prawne 
nie ograniczały kręgu potencjalnych pożyczkodawców13, to krąg ten jest 
ograniczony ze względu na wielkość nominału bonów14 oraz na fakt, 
iż w przeciwieństwie do dochodów uzyskiwanych z obligacji, dochody 

10 M a r c h e w k a - B a r t k o w i a k  K., Organizacja rynku..., op. cit., s. 202.
11 Zarządzenie nr 60 Ministra Finansów z 31 grudnia 1991 roku w sprawie warunków 

emisji bonów skarbowych, Dz. Urz. Ministerstwa Finansów 1992, nr 1, poz. 2.
12 Por.: Poszczególne ustawy budżetowe dla kolejnych lat budżetowych.
13 Zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie nabywcami bonów mogły i mogą być 

zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, krajowe i zagraniczne oraz spółki cywilne, jawne 
i komandytowe. Por.: K l i m e k N., Obligacje skarbowe jako instrument finansowania 
deficytu budżetowego, [w:] Wybrane problemy ekonomii, Zeszyty naukowe nr 190, prace 
Katedry Makroekonomii nr 2, Szczecin 1998, s. 100.

14 W § 4.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania 
bonów skarbowych, mamy zapis, „Wartość nominalna bonu skarbowego wynosi 10.000 
złotych.” Jednocześnie w § 4.3 pojawia się informacja iż „Wartość nominalną bonów 
skarbowych określa list emisyjny”. Por.: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych, (Dz.U. nr 74, poz. 
831 z późn. zm).
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z bonów skarbowych (w przypadku osób fizycznych) są opodatkowane. 
Przy stosunkowo wysokim oprocentowaniu przez Ministerstwo Finansów 
nie brakuje chętnych do ich nabywania, co z kolei umożliwia zachowanie 
płynności budżetu.

Należy jednak dodać, że te same atuty, które świadczą o atrakcyjności 
bonów skarbowych dla pożyczkodawcy, stają się utrapieniem dla pożyczko-
biorcy ze względu na to, że są to relatywnie „drogie” środki. Stąd tendencja 
do ograniczania ich udziału w strukturze długu publicznego15.

5. Obligacje skarbowe

Obligacja skarbowa jest papierem wartościowym oferowanym do sprze-
daży zarówno w kraju, jak i za granicą. Emitowana na rynek kapitałowy jest 
dłużnym, długoterminowym papierem wartościowym, zapewniającym na 
ogół stałe oprocentowanie16. Może być oprocentowana w postaci dyskonta 
lub odsetek. Jest ona dłużnym papierem wartościowym emitowanym przez 
Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Skarb Państwa 
– emitent obligacji – pożycza od nabywcy obligacji sumę pieniędzy i zo-
bowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligację) w określonym czasie wraz 
z należnymi odsetkami. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki istotne cele 
przewidziane w budżecie państwa – w sytuacji braku wystarczających do-
chodów budżetowych − oraz przeznacza ja na spłatę zaciągniętych wcześniej 
długów. Obligacja jest zatem zbywalnym instrumentem emitowanym przez 
pożyczkobiorcę na określony czas17, czyli jego zobowiązaniem do dokonania 
wpłat na rzecz posiadacza obligacji na wcześniej przyjętych warunkach18.

Obligacje skarbowe stanowią dla ich nabywców bezpieczną formę 
lokowania środków pieniężnych. Wynika to z faktu, że Skarb Państwa cał-
kowicie gwarantuje wypłatę zainwestowanych pieniędzy wraz z należnymi 
odsetkami. Charakteryzuje je, zatem niski poziom ryzyka, stąd kupowane 
są najchętniej przez osoby fizyczne, fundusze ubezpieczeniowe, emerytalne 

15 Szerzej: K l i m e k N., Obligacje skarbowe..., op. cit., s. 100.
16 Por.: S t a t m a n  M., U s h m a n  N. L., Bonds verus Stocks: Another Look, [w:] 

“Journal of Portfolio Management” nr 3/1987; B r i g h a m  E. F., Podstawy zarządzania 
finansami, T. 1, wydawnictwo pwE, warszawa 1996, s. 272.

17 Por.: S e r o c z y ń s k i  S., W i t e k  M., Instrumenty finansowe, Dom wydawniczy 
ABC, Kraków 1999, s. 123.

18 Szerzej: L u e n b e r g e r  D. G., Teorie inwestycji finansowych, wydawnictwo na-
ukowe pwn, warszawa 2003, s. 74. 
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i powiernicze, a także – banki komercyjne i przedsiębiorstwa, które w ten 
sposób mogą stabilizować swoje aktywa19.

W związku z tym, że obligacje skarbowe nie mają postaci materialnej 
– istnieją wyłącznie jako zapis komputerowy20 – wyklucza to ich zagubie-
nie, sfałszowanie czy kradzież. Fakt zakupu obligacji zostaje odnotowany 
w specjalnym Rejestrze Nabywców Obligacji (depozyt papierów wartoś-
ciowych prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A.). Potwierdzenie nabycia obligacji można wydrukować bezpośrednio 
z serwisu transakcyjnego, jednakże nie jest ono papierem wartościowym. 
Jest to jedynie dokument stwierdzający, że legitymująca się nim osoba jest 
właścicielem określonej liczby obligacji danej emisji.

Jedną z ważniejszych zalet oszczędzania w formie obligacji jest płyn-
ność polegająca na możliwości wycofania się z inwestycji przed terminem 
wykupu obligacji.

Z drugiej zaś strony obligacje skarbowe dają możliwość uzupełnienia 
brakujących środków na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych państwa. 
Stąd też, aby zachęcić potencjalnych wierzycieli do udzielania pożyczek 
budżetowi państwa w formie zakupu obligacji państwowych, emitent 
może stosować odpowiednio korzystne warunki pożyczki. Przykładowo 
oferuje konkurencyjną stopę procentową, bądź dyskonta przy sprzedaży 
(tzw. obligacje zero-kuponowe). Mogą być również stosowane różnorodne 
premie do losowania wśród subskrybentów. Ponadto władze publiczne 
mogą oferować szczególne formy zachęty: zwolnienie od podatku dochodu 
z oprocentowania obligacji skarbowych, zastosowanie wobec powyższego 
źródła przyszłych dochodów niższej stawki podatkowej, możliwość zapłaty 
podatku tym papierem wartościowym czy prawo do skorzystania z konwersji 
na następne pożyczki, gdy będą one emitowane przy zastosowaniu wyższej 
stopy procentowej21. 

Dla obligatariusza obligacja jest formą dowodu udzielonej pożyczki, 
z której będzie on czerpał korzyści w postaci odsetek. W związku z powyż-

19 Szerzej: C i a k J., Emisja obligacji skarbowych jako jedno ze źródeł finansowania 
deficytu budżetowego w Polsce, [w:] Finanse publiczne, pod red. A. pomorskiej, wydaw-
nictwo UMCS, Lublin 2006, s. 143.

20 Por. §3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji 
skarbowych oferowanych na przetargach.

21 Szerzej: K o l a n o w s k a - K o w a l s k a  B., Finanse publiczne, [w:] Finanse, praca 
zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego, Difin, Warszawa 2005, s. 186–187.
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szym, każda obligacja będzie się charakteryzowała kilkoma cechami, wśród 
których wymienić można:

– termin wykupu,
– wartość nominalna,
– wartość odsetek.

Termin wykupu to termin przypadający na spłatę wykupionej wcześniej 
obligacji. Wartość nominalna to wartość obligacji nie uwzględniająca dodat-
kowej korzyści z tytułu oprocentowania. Z kolei wartość odsetek to środki 
przypadające na daną obligację wyrażone w danej jednostce pieniężnej. 

Obecnie w Polsce emitowane są obligacje skarbowe 1-roczne, 2, 3, 4, 
10 i 20-letnie22 oraz obligacje 30 i 50-letnie nominowane w walutach ob-
cych23.

6. Rezultaty emisji bonów i obligacji skarbowych  
w latach 2000–2009

W poniższej tabeli przedstawiono potrzeby pożyczkowe budżetu pań-
stwa z uwzględnieniem tylko kwestii związanych z wykupem i sprzedażą 
skarbowych papierów wartościowych (SPW).
Tabela 1. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w latach 2000-2009 (wartość w mld zł)

wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Potrzeby  
pożyczkowe: 87,6 100,3 113,2 124,8 137,8 131,7 130,7 108,1 119,0 130,9

w tym:
- wykup SPW: 60,1 54,1 71,0 84,6 95,5 90,1 86,8 74,2 92,8 108,2

Sprzedaż SPW 65,7 91,7 107,4 119,0 132,5 116,8 127,0 102,9 128,7 150,5
w tym:
- sprzedaż bonów 
skarbowych:

42,2 43,8 44,5 54,4 45,7 25,7 28,0 21,8 63,1 53,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z wykonania budżetu państwa za 
lata 2000–2009.

Potrzeby pożyczkowe obejmują nie tylko bieżące zapotrzebowanie na 
środki finansowe, ale również środki niezbędne na spłatę wcześniej zaciąg-

22 Por.: Informacje Ministerstwa Finansów na:  www.obligacje.skarbowe.pl (29.08.2010). 
Jeszcze do 28.02.2006 roku była prowadzona sprzedaż obligacji 5-letnich (obecnie już nie 
są emitowane).

23 W Polsce emitowane są obligacje w euro, dolarach, jenach japońskich, funtach 
brytyjskich  oraz frankach szwajcarskich. Por.: www.mofnet.gov.pl. 
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niętych zobowiązań z tytułu SPW (których terminy wykupu przypadły na 
dany okres), kredytów i pożyczek.

Analizując zatem dane zawarte w tabeli 1 można stwierdzić, iż w bada-
nym okresie, tj. w latach 2000–2009, potrzeby pożyczkowe budżetu państwa 
miały tendencję „falującą”. Wynikała ona ze zmienności potrzeb finansowych 
w poszczególnych latach. Średnio wielkości te wynosiły 118,4 mld zł (lata 
2000–2009). Najniższe potrzeby pożyczkowe odnotowano w 2000 roku 
(87,6 mld zł), najwyższe w 2004 roku (137,8 mld zł). Jednocześnie sam 
wykup SPW w badanym okresie średnio wynosił 81,7 mld zł i wykazywał 
identyczną tendencję jak same potrzeby pożyczkowe. Najmniejsze zapo-
trzebowanie związane z wykupem SPW przypadło na rok 2001 i stanowiło 
54,1 mld zł, największe w 2009 roku i stanowiło 108,2 mld zł. Tendencję 
tę wyraźniej obrazuje wykres 1.
WyKRES 1. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa, w tym wykup SPW,  w latach 2000-
2009 (wart. w mld złotych)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabeli 1.

W tabeli 1 ujęte zostały również kwestie związane ze sprzedażą SPW, 
z uwzględnieniem bonów skarbowych, a zatem krótkoterminowych papie-
rów wartościowych. Biorąc pod uwagę te wielkości, można stwierdzić co 
następuje:

– na początku badanego okresu, tj. w 2000 i 2001, roku sprzedaż SPW 
była najniższa i nie przekraczała 91,7 mld zł (odpowiednio: 65,7 mld zł 
i 91,7 mld zł);

– od 2002 roku zauważalna była wyraźna tendencja wzrostowa z 107,4 
mld zł do 132,5 mld zł w 2004 roku, po czym nastąpił spadek w 2005 roku 
do wielkości 116,8 mld zł;
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– w 2006 zanotowano kolejny niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 
poprzednim o 10,2 mld zł;

– od 2007 roku następuje ponowna znacząca tendencja wzrostowa. 
Sprzedaż SPW w tym okresie wynosiła od 102,9 mld zł do 150,5 mld zł 
w 2009 (wzrost o 47,6 mld zł);

– w kwestiach sprzedaży jednego z papierów wartościowych, tj. bonów 
skarbowych, tendencja była podobna jak dla całości SPW, jednak w porów-
naniu z poprzednimi latami wyraźnie widać drastyczny wzrost ich sprzedaży 
w roku 2008 (63,1 mld zł). W 2009 roku z kolei, ponownie mamy do czy-
nienia ze spadkiem sprzedaży tych papierów wartościowych. Spadek jest 
co prawda niewielki, o 9,9 mld zł, ale można tu pokusić się o stwierdzenie, 
że zmiany w emisji bonów skarbowych w ostatnich latach, wynikały ze 
zwiększonej zmienności potrzeb płatniczych budżetu państwa. 

– niewątpliwie znaczny wzrost emisji tych krótkoterminowych wa-
lorów finansowych w ostatnich dwóch latach wynikał przede wszystkim 
z konieczności wykupienia wcześniej wyemitowanych innych skarbowych 
papierów wartościowych, których terminy realizacji przypadły właśnie na 
te lata.

Kwestie te można zaobserwować na poniższym wykresie:

WyKRES 2. Sprzedaż SPW, w tym bonów skarbowych, w latach 2000–2009 (wart. 
w mld zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabeli 1.

Na wykresie 2 wyraźnie widać bardzo wysoki wzrost emisji bonów 
skarbowych w 2008 roku, w szczególności w porównaniu z poprzednimi 
trzema latami, tj. 2005, 2006 i 2007, i niewielki spadek w 2009. Wynikało 
to z dużego zapotrzebowania ze strony inwestorów na krótkoterminowe 
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walory finansowe, co było efektem ogólnoświatowego kryzysu finansowego 
i dużego ryzyka kredytowego. 

Wyraźniejszą tendencję w zakresie emisji bonów skarbowych można 
zauważyć w tabeli 2.
Tabela 2. Emisja bonów skarbowych w Polsce wg terminów zapadalności w latach 
1999–2010 (struktura)

wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010**

Ogółem: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13-tygodniowe 24,7 15,5 8,1 3,9 4,9 3,3 6,0 0,7 5,9 21,4 0,0 0,0

26-tygodniowe 16,7 9,0 14,2 5,0 6,1 1,2 0,0 3,4 0,0 14,7 10,4 0,0

39-tygodniowe 3,1 0,0 4,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 3,8 4,7 8,0

52-tygodniowe 49,7 75,7 67,5 89,4 82,9 95,5 89,2 81,5 68,7 51,7 84,9 92,0

Inne (pozostałe)* 5,8 0,0 6,0 0,0 6,1 0,0 4,8 14,5 22,8 8,5 0,0 0,0

* dla poszczególnych lat kategoria ta obejmuje bony 1, 3, 5, 8, 10-tygodniowe oraz  
1-dniowe.

** dla 2010 roku stan na 23.08.2010.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozwój rynku finansowego w Polsce w 2008 
roku, Wydawnictwo NBP, Warszawa 2009, oraz danych Ministerstwa Finansów (Kalendarze 
przetargów bonów skarbowych na poszczególne lata).

Analizując dane zawarte w tabeli 2 zauważalnym staje się fakt, iż 
w latach 1999-201024, w strukturze bonów skarbowych dominowały bony 
o 52-tygodniowych terminach wykupu. Największy ich udział przypadł na 
rok 2004, kiedy stanowiły ponad 95% i na rok 2010, gdy ich wartość była 
na poziomie 92,0%25. Najniższy udział tych bonów występował w 2001 roku 
(67,5%) i w 2008 roku (51,7%), z korzyścią dla bonów 26-tygodniowych, 
które w tych latach miały swój ponad 14% udział w ogólnej strukturze wy-
emitowanych bonów skarbowych. Dodatkowo zauważyć można znaczny 
wzrost pozostałych bonów skarbowych w 2007 roku. Wśród nich największe 
znaczenie miały bony 6-tygodniowe (stanowiły 22,8% w ogólnej strukturze 
bonów skarbowych).

Kwestie te zostały również ujęte na wykresie 3.

24 Por.: Kalendarz przetargów bonów skarbowych na 2010 r, [w:] www.mf.gov.pl 
(27.08.2010).

25 Struktura uwzględnia tylko stan na 23.08.2010 r. 
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WyKRES 3. Struktura bonów skarbowych w latach 2000–2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabeli 2.

W tabeli 3 przedstawiono wielkości deficytu budżetowego, jak również 
dodatkowe wielkości stanowiące środki do sfinansowania (potrzeby po-
życzkowe), wynikające z ujemnego salda przychodów z prywatyzacji oraz 
ujemnego salda prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
TABELA 3. Deficyt budżetowy i pozostałe środki do sfinansowania w latach 2000–2009 
(wart. w mld złotych)

wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ogółem potrzeby finansowe: 15,4 32,4 39,4 37,0 47,0 38,6 42,2 31,9 45,5 48,7
w tym
deficyt budżetowy (wart. 
rzeczywista w danym roku 
budżetowym): 

15,4 32,4 39,4 37,0 41,4 28,4 25,1 16,0 24,3 23,8

w tym
ujemne saldo przychodów 
z prywatyzacji i ich rozdys-
ponowania oraz ujemne saldo 
prefinansowania

0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 10,2 17,1 15,9 21,2 24,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z wykonania budżetu państwa za 
lata 2000–2009.
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W badanym okresie (lata 2000–2009) różnie kształtowały się ogólne po-
trzeby finansowe budżetu państwa. Największe przypadły na lata 2004, 2008 
i 2009. Rok 2004 był rokiem specyficznym ze względu na fakt wstąpienia 
przez Polskę w szeregi krajów Unii Europejskiej i jednocześnie uzyskania 
możliwości dodatkowego wsparcia finansowego ze środków funduszy struk-
turalnych, skorzystanie z których uwarunkowane było posiadaniem również 
własnych środków finansowych. Jak widać w tabeli 3, od 2007 roku mamy 
do czynienia ze swoistym dualizmem ogólnych potrzeb finansowych państwa 
podzielonych, prawie po połowie, pomiędzy wielkość deficytu budżetowego 
i salda przychodów z prywatyzacji oraz salda prefinansowania.

W kolejnej tabeli przedstawiono przychody ze sprzedaży skarbowych 
papierów wartościowych w latach 2000–2009 z podziałem na przychody 
z krajowych i zagranicznych papierów wartościowych.
TABELA 4. Przychody z sprzedaży  bonów i obligacji skarbowych w latach 2000–2009 
(wart. w mld zł)
Rodzaj Spw 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bony skar-
bowe: 42,4 43,8 44,5 54,4 45,7 25,7 28,0 21,8 63,1 53,2

Obligacje 
krajowe*: 23,3 48,2 62,9 64,6 86,7 91,9 99,0 81,1 65,5 97,3

Obligacje 
zagraniczne: 2,3 3,7 10,8 18,2 14,1 37,9 13,6 10,3 8,3 25,7

Razem: 88,7 95,7 118,2 120,2 146,5 155,5 140,6 113,2 136,9 176,2
* W skład obligacji krajowych wchodzą: obligacje rynkowe, obligacje oszczędnościowe 

i obligacje nierynkowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań Rady Ministrów z wykonania bu-
dżetu państwa za lata 2000–2009.

Analiza danych zawartych w tabeli 4 skłania do wyciągnięcia następu-
jących wniosków:

Po pierwsze, przychody ze sprzedaży SPW do 2005 roku wykazywały 
wyraźną tendencję rosnącą;

Po drugie, przez kolejne dwa lata (2006 i 2007) nastąpił spadek przycho-
dów z tytułu sprzedaży SPW, po czym od 2008 roku mamy kolejne znaczne 
wzrosty sprzedaży tych walorów skarbowych, wynikające ze wzrostu potrzeb 
pożyczkowych państwa;

Po trzecie, patrząc indywidualnie na poszczególne rodzaje SPW można 
stwierdzić, iż w przypadku obligacji krajowych tendencja wzrostowa utrzy-
mywała się aż do 2006 roku, przez kolejne dwa lata (2007 i 2008) nastąpił 
spadek o prawie 1/3 wartości w 2008 roku, w porównaniu z 2006 rokiem. 
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Z kolei ponowny znaczący wzrost widoczny jest w 2009 roku. Wartość ta 
jest zbliżona do wartości z 2006 roku;

Po czwarte, obligacje emitowane na rynki zagraniczne wykazywały 
w poszczególnych latach wyraźną tendencję skokową. Najmniejsze przy-
chody z tytułu sprzedaży obligacji zagranicznych były na początku okresu 
badawczego, a zatem w 2000 roku, gdzie wielkość ta stanowiła zaledwie 
2,3 mld zł. Największe wpływy z tego tytułu odnotowano w 2005 roku (na 
poziomie 37,9 mld zł), co w porównaniu z 2000 rokiem stanowiło ponad 1600 
wzrost (o 35,6 mld zł). Od 2009 roku można zauważyć kolejny wzrost do 
25,7 mld zł, co może być początkiem kolejnych wzrostów z tytułu sprzedaży 
obligacji zagranicznych, tym bardziej, iż coraz częściej słyszy się o rosnącym 
popycie na polskie Spw26. Kwestie te są widoczne na wykresie 4.
WyKRES 4. Przychody ze sprzedaży bonów i obligacji skarbowych na tle wielkości de-
ficytu budżetowego w latach 2000–2010 (wart. w mld zł).

0

20

40

60

80

100

120

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

deficyt budżetowy

bony skarbowe

obl igacje kra jowe

obl igacje
zagraniczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabeli 3 i 4.

26 Niejednokrotnie można spotkać się ze stwierdzeniami, iż Polska jest jednym z niewielu 
krajów, których obligacje skarbowe cieszą się dużą popularnością. Tym bardziej, że Polska 
jest  jednym z niewielu krajów UE, charakteryzującym się wzrostową tendencją rozwojową 
i jednocześnie krajem, który nie ma jeszcze zadłużenia publicznego przekraczającego poziom 
60% PKB. W 2004, 2007 i 2008 roku wyemitowano 30-letnie obligacje skarbowe denominowane 
w jenach japońskich. Pod koniec 2005 roku zostały wyemitowane 50-letnie obligacje skarbowe 
denominowane w euro. Podobnie w 2007 roku Polska sprzedała 30-letnie obligacje o wartości 50 
mld jenów, których nabywcami są japońskie banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwesty-
cyjne. Szerzej: Polska sprzedała 30-letnie obligacje o wartości 50 mld jenów, www.gospodarka.
gazeta.pl (18.07.2010); Obligacje zagraniczne Skarbu Państwa, www.mf.gov.pl. nie ma zatem 
w przypadku Polski problemu z zagrożeniem niewypłacalności czy bankructwa, o której głośno 
w odniesieniu do niektórych europejskich krajów, takich jak np. Grecja, czy też brakiem zaufania 
do jej gospodarki. Szerzej: „Czy Grecja rozbije Unię? www.biznes.onet.pl (23.04.2010); Grecja 
wystąpiła o pomoc finansową do MFW i UE, www.wnp.pl (23.04.2010). 
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Patrząc na powyższy wykres wyraźnie widać zupełnie odmienną tenden-
cję w odniesieniu do bonów i obligacji skarbowych oraz deficytu budżeto-
wego. Można zatem stwierdzić, iż zapotrzebowanie na środki finansowe ze 
strony budżetu państwa nie wynika tylko z samego niedoboru w budżecie, ale 
jest związane z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami finansowania długu 
publicznego, który wykazuje niestety tendencję rosnącą (co ma również swo-
je potwierdzenie w rozchodach). Należy podkreślić, iż prowadzona w 2009 
roku polityka emisyjna miała na celu zapewnienie niezbędnego poziomu 
finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w szczególności 
realizację strategicznego celu zarządzania długiem publicznym, a miano-
wicie minimalizacji kosztów obsługi długu przy przyjętych ograniczeniach 
na ryzyko stopy procentowej, refinansowania kursowe, płynności budżetu 
państwa, ryzyka kredytowego i operacyjnego, jak również rozkładu kosztów 
obsługi długu w czasie27.
TABELA 5. Rozchody z tytułu wykupu bonów i obligacji skarbowych w latach 2000–2009 
(wart. w mld zł)

Rodzaj Spw 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bony  
skarbowe: 46,7 32,7 36,5 47,6 47,4 46,5 26,4 24,8 37,1 55,7

Obligacje 
krajowe*: 13,4 21,4 34,3 37,0 48,1 43,6 60,1 49,4 55,7 54,9

Obligacje 
zagraniczne: 1,1 0,6 5,3 0,1 1,1 0,0 2,0 0,1 0,5 9,0

Razem: 61,2 54,7 76,1 84,7 96,6 90,1 88,5 74,3 93,3 119,6
* W skład obligacji krajowych wchodzą: obligacje rynkowe, obligacje oszczędnościowe i obligacje 

nierynkowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań Rady Ministrów z wykonania 
budżetu państwa za lata 2000–2009.

Przedstawione w tabeli 5 rozchody z tytułu wykupu bonów i obligacji 
skarbowych, w badanym okresie miały tendencję „falującą”. Najniższe 
środki finansowe wystąpiły w 2001 roku stanowiąc 54,7 mld zł. Z kolei 
największy ich udział przypadł w 2009 roku i wyniosły 119,6 mld zł, co 
w porównaniu z początkiem okresu badawczego stanowiło prawie dwukrotny 
ich wzrost. Wielkości ponad 90 mld zł wystąpiły w 2004 roku (96,6 mld zł), 

27 Szerzej: Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009 
–2011, Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2008 r., s. 26.
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w 2005 roku (90,1 mld zł) i w 2008 roku (93,3 mld zł). Było to wynikiem 
przypadających terminów wykupu określonych  papierów wartościowych. 

Analizując zmiany jakie się dokonywały w odniesieniu do poszczegól-
nych papierów wartościowych można stwierdzić, że w badanym okresie 
widać odmienną tendencję, tj.:

– w przypadku bonów skarbowych ewidentnie widać utrzymywanie 
się wartości rozchodów z tego tytułu na wysokim poziomie (średnio około 
40,14 mld zł). Duże odchylenie in minus odnotowano w latach 2006–2007, 
odpowiednio 26,4 mld zł i 24,8 mld zł, z kolei wysokie in plus od wartości 
średniej odnotowano w 2009 roku (55,7 mld zł);

– w przypadku obligacji skarbowych krajowych niskie rozchody z po-
czątku okresu badawczego (lata 2000–2001) na poziomie odpowiednio 13,4 
mld zł i 21,4 mld zł zostały zastąpione wartościami 48,1 mld zł w 2004 roku, 
60,1 mld zł w 2006 roku i odpowiednio w latach 2008–2009: 55,7 mld zł 
i 54,9 mld zł. Było to przede wszystkim wynikiem konieczności wykupu 
wyemitowanych wcześniej obligacji, których terminy wykupu przypadły 
właśnie na te lata;

– w odniesieniu do obligacji skarbowych zagranicznych widać wyraźnie 
zmienną tendencję. Największe kwoty związane z ich wykupem przypadły 
na 2002 rok (5,3 mld zł) i 2009 rok (9,0 mld zł). Dotyczy to głównie wyku-
pu długoterminowych obligacji skarbowych (szczególnie 10-letnich), które 
emitowane są w walutach obcych (euro, dolar czy jen japoński). Powyższe 
kwestie dokładnie obrazuje wykres 5.
WyKRES 5. Rozchody z tytułu wykupu bonów i obligacji skarbowych na tle wielkości 
deficytu budżetowego w latach 2000–2009 (wart. w mld zł).
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Dane zawarte na powyższym wykresie pokazują również to, iż w latach 
2004, 2006 i 2009 widać wyraźnie zbliżone pod względem wartościowym 
wielkości rozchodów z tytułu bonów i obligacji skarbowych krajowych. 
Widać również, iż rozchody związane z wykupem bonów i obligacji skarbo-
wych krajowych znacznie przewyższają potrzeby w zakresie finansowania 
bieżącej wielkości deficytu budżetowego w poszczególnych latach. Różnica 
ta wyraźnie wskazuje na inne potrzeby pożyczkowe budżetu państwa.

Ciekawie też wygląda porównanie przychodów i rozchodów w zakresie 
poszczególnych skarbowych papierów wartościowych. Kwestie te obrazuje 
poniższy wykres.
WyKRES 6. Przychody i rozchody w zakresie SPW w latach 2000–2009 (wart. w mld zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabeli 4 i 5.

Jak widać na wykresie 6, w przypadku przychodów i rozchodów w zakre-
sie bonów skarbowych wielkości w całym badanym okresie (lata 2000–2010) 
są zbliżone. W przypadku obligacji zagranicznych mamy do czynienia ze 
stałą, jak dotąd, niską tendencją w zakresie rozchodów, natomiast wyraźne 
skoki w 2005 roku i 2009 roku w zakresie przychodów. W zakresie obligacji 
zagranicznych dominuje tendencja w emisji długoterminowych obligacji (od 
10 do 50-letnich). We wspomnianych wyżej latach wyemitowane zostały 
obligacje denominowane w euro i w jenach japońskich o okresach wykupu 
miedzy innymi w 2035 roku i 2055 roku. 

Największe rozbieżności co do przychodów i rozchodów budżetowych 
odnoszą się do obligacji krajowych. Krajowym inwestorom oferowane są 
obligacje skarbowe o różnych terminach wykupu, od 1-rocznych, poprzez 
2, 3, 4, 6, 10 i 20-letnie. Zgłaszany jest na nie różny popyt, stąd zmienność 
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w przychodach w poszczególnych okresach, jak również zmienność w za-
kresie terminów ich zapadalności (rozchodach). 

Należy podkreślić, iż duża zmienność popytu na obligacje, które są w za-
sadzie podstawowym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych państwa, 
powoduje w konsekwencji konieczność elastycznego dostosowywania się 
struktury podaży do bieżącej sytuacji rynkowej. W zdecydowanej większości 
przypadków mamy do czynienia w pierwszych miesiącach roku budżetowe-
go z procesem zwiększonej emisji bonów skarbowych i w związku z tym ze 
wzrostem zadłużenia w tych instrumentach, a następnie, zazwyczaj od końca 
drugiego kwartału, ze stopniowym wzrostem popytu na obligacje, a co za tym 
idzie – zwiększeniem ich emisji. Taka sytuacja występowała w poszczególnych 
latach. W 2008 roku mieliśmy do czynienia z finansowaniem potrzeb pożycz-
kowych, które przebiegały w niekorzystnych warunkach, zarówno na krajo-
wym rynku, jak i na rynkach międzynarodowych. Było to wynikiem narastania 
zjawisk kryzysowych na głównych rynkach zagranicznych i w gospodarce 
światowej. Z kolei w 2009 roku, po „gorącym” roku 2008, nastąpiła poprawa 
nastrojów na rynkach finansowych, relatywnie dobra sytuacja gospodarcza 
Polski, jak również duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych28.

Na uwagę również zasługuje spadek rentowności obligacji amerykań-
skich i niemieckich, który zwiększył atrakcyjność polskich papierów skar-
bowych. W zamian za dziesięciolatki zapadające w listopadzie Ministerstwo 
Finansów oferowało obligacje z terminami wykupu w kwietniu 2015 roku 
i w listopadzie 2020 roku. Zamieniło w ten sposób papiery za ponad 4,1 
mld zł. Wynik jaki udało się osiągnąć na przetargu 25 sierpnia 2010 roku, 
to druga w tym roku, pod względem wartości, pula zamienionych obligacji 
jednej serii. Na początku lutego br. Ministerstwo Finansów wymieniło bo-
wiem pięciolatki zapadające w marcu br. za 4,4 mld zł29.

W poniższych tabelach przedstawiono źródła finansowania deficytu budże-
towego w latach 2000–2009. Pierwsza tabela zawiera źródła finansowania dla lat 
2000–2007, druga – źródła finansowania deficytu budżetowego (oraz ujemnych 
sald wpływów z prywatyzacji i prefinansowania) w latach 2008–2009. 

28 Wskazuje się tu również na zwiększenie płynności sektora bankowego w efekcie 
działań, jakie były podejmowane przez Narodowy Bank Polski w ostatnim czasie. Por.: 
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 
roku. Omówienie, Rada Ministrów, warszawa 2010, s. 376.

29 C h ą d z y ń s k i  M., Inwestorzy zagraniczni stawiają na polski dług, [w:] „Dziennik 
Gazeta Prawna”, nr 166/2010, s. A13.
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TABELA 6. Źródła finansowania deficytu budżetowego w Polsce w latach 2000–2007 
(wart. w mld zł.).

wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ogółem, 
w tym:

15,4 32,4 39,4 37,0 47,0 38,6 42,2 32,0

1. Finansowanie 
krajowe, w tym: 20,4 43,7 36,0 31,0 40,9 26,6 35,3 27,1

− sektor bankowy: -13,3 10,6 0,7 2,9 -3,6 -8,9 7,6 8,5

− sektor  
pozabankowy: 7,0 23,9 33,2 25,1 47,1 45,7 44,8 19,7

− w tym inwesto-
rzy zagraniczni 
na rynku krajo-
wym:

- 2,7 10,5 9,8 19,3 6,8 5,7 0,3

− środki 
z prywatyzacji 26,7 6,5 2,0 3,0 - 2,6 - 10,2 -17,1 -1,1

2. Finansowanie 
zagraniczne: - 5,0 -11,3 3,4 6,0 3,1 12,0 6,9 4,9

3. Inne - - - - 3,0 - - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdań z wykonania budżetu 
państwa za lata 1997–2007.

Analizując dane zawarte w tabeli 6 można stwierdzić, co następuje:
Po pierwsze, w latach 2000–2007 dominujące znaczenie w finansowaniu 

deficytu budżetowego w Polsce miało finansowanie krajowe. Największy 
jego udział wartościowy był w 2001 roku (43,7 mld zł) oraz w 2004 roku 
(40,9 mld zł), najmniejszy zaś w 2000 roku (20,4 mld zł);

Po drugie, w ramach finansowania krajowego dominował sektor poza-
bankowy, a w związku z tym emisja skarbowych papierów wartościowych, 
zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów na rynku krajowym. 
Należy podkreślić, iż w dotychczasowych statystykach nie pokazywano od-
dzielnie środków jakie pochodziły z emisji SPW na rynku krajowym, które 
nabywali inwestorzy zagraniczni. Kwestie te nabrały znaczenia dopiero od 
2001 roku;

Po trzecie, po latach (2002–2004) wysokiego udziału inwestorów zagra-
nicznych na krajowym rynku papierów wartościowych zauważalnym stał 
się fakt słabego zainteresowania tych inwestorów, szczególnie w 2007 roku. 
Wielkość środków w tej części wynosiła tylko 0,3 mld złotych;
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Po czwarte, sektor bankowy w poszczególnych okresach wykazywał 
różne znaczenie w finansowaniu deficytu budżetowego. Jego rola w tym za-
kresie jest jednak niewielka, co się wiąże z rozpoczętym jeszcze w latach 90. 
poprzedniego stulecia (od 1998 roku) procesem oddłużania się w systemie 
bankowym (NBP i bankach komercyjnych);

Po piąte, finansowanie zagraniczne w poszczególnych okresach wyka-
zywało dużą zmienność, od ujemnego finansowania na początku okresu, tj. 
w latach 2000–2001, do wysokiego udziału w 2005 roku na poziomie 12 
mld złotych. Ostatecznie w 2007 roku wielkość finansowania zagranicznego 
uległa ograniczeniu i stanowiła jedynie 4,9 mld zł, co stanowiło niewiele 
ponad 15%.
TABELA 7. Źródła finansowania deficytu budżetowego (oraz ujemnych sald wpływów 
z prywatyzacji i prefinansowania) w latach 2008–2009 (wart. w mld zł).

wyszczególnienie 2008 2009
Ogółem, w tym: 45,5 48,8
1. Finansowanie krajowe, w tym: 42,0 30,2
− sektor bankowy, 43,7 9,1

− sektor pozabankowy, 13,0 1,0
· w tym: inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym, -17,6 23,9
− saldo: prywatyzacja i prefinansowanie* -21,1 -25,0

− środki przechodzące z poprzedniego roku 2,9 -3,9
2. Finansowanie zagraniczne 3,5 18,6

*  W zasadzie już od 2004 roku nastąpiły zmiany w zakresie przedstawiania źródeł i sposobów fi-
nansowania deficytu budżetowego w Polsce, uwzględniające również finansowanie pozostałych 
potrzeb pożyczkowych państwa. Od tego roku brane są pod uwagę salda przychodów z prywatyzacji 
i ich rozdysponowania oraz salda prefinansowania zadań realizowanych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, w ramach funduszy strukturalnych, co w tabeli zostało ujęte jako 
ujemne saldo prywatyzacji i prefinansowania30. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z wykonania budżetu państwa  za 
lata 2008–2010.

Analizując powyższą tabelę można wyciągnąć następujące wnioski:

30 Wynika to z przyjętej przez Radę Ministrów metodologii w zakresie źródeł finanso-
wania deficytu budżetowego. Rada Ministrów w sporządzanych corocznie od 2004 roku 
sprawozdaniach podaje łączne źródła finansowania niedoboru w budżecie państwa oraz 
ujemnego salda rozdysponowania wpływów z prywatyzacji oraz ujemnego źródła prefi-
nansowania. Por.:  Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2004–2009.
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− w latach 2008–2009 nadal podstawowe znaczenie dla finansowania 
deficytu ma finansowanie krajowe;

− w 2009 roku odnotowano bardzo wysoki wzrost finansowania zagra-
nicznego, który w porównaniu z finansowaniem krajowym stanowił około 
53% tego finansowania;

− niewątpliwie zauważalnym stał się fakt dużego ujemnego salda prywa-
tyzacji i prefinansowania w ogóle potrzeb pożyczkowych państwa31;

− jednocześnie można zauważyć wysoki wzrost udziału inwestorów 
zagranicznych na rynku krajowym w finansowaniu deficytu, który był 
najwyższy od 1996 roku i wyniósł 23,9 mld złotych. W 2008 roku można 
było zauważyć masowe wycofywanie zaangażowanych kapitałów przez 
inwestorów zagranicznych w SPW, co obrazuje ujemne finansowanie w tej 
części na poziomie –17,6 mld złotych;

− udział sektora bankowego w tych latach był zróżnicowany. Przy 
wysokim jego udziale w 2008 roku na poziomie 43,7 mld zł, w 2009 roku 
nastąpiło jego ograniczenie do zaledwie 1,0 mld zł. 

7. Wnioski

Deficyt budżetowy stanowi od dawna przedmiot wielu kontrowersji, 
zarówno na niwie teorii, jak i praktyki. Wielu ekonomistów, finansistów 
czy polityków niejednokrotnie wypowiadało się na temat efektów, jakie 
przynosi ze sobą nierównowaga w budżecie państwa. Niewątpliwie niedobór 
dochodów w stosunku do wydatków stał się ostatnimi czasy nieodłącznym 
elementem gospodarek rynkowych. Już od dłuższego czasu zauważalnym 
staje się fakt trudności z równoważeniem budżetów w większości krajów. 
Polska w tym zakresie nie jest zatem osamotniona. Nie ulega więc wątpli-
wości, że – w sytuacji niedoboru – zachodzi konieczność poszukiwania 
źródeł finansowania deficytów budżetowych. W praktyce wielu krajów, 
w tym również i w Polsce, istnieje wiele źródeł finansowania deficytu bu-
dżetowego. Wśród nich wymienia się wykorzystanie emisji skarbowych 
papierów wartościowych. 

31 Nastąpiły zmiany w zakresie przedstawiania źródeł finansowania deficytu budżeto-
wego. Dotychczasowe środki z prywatyzacji zaczęły prawie całkowicie zanikać, w związku 
z tym, iż od 2004 roku przeniesiono je z wydatków budżetu państwa w ciężar rozchodów, 
pokrywanych uzyskanymi przez budżet wpływami z prywatyzacji, refundacji dla FUS 
odpływu składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych;
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Patrząc przez pryzmat ostatniej dekady zauważalnym staje się częste 
wykorzystywanie skarbowych papierów wartościowych, a wśród nich bonów 
i obligacji skarbowych, do finansowania deficytu budżetowego. Dokonana 
w artykule analiza wykazała, iż w badanym okresie, tj. w latach 2000–2009 
wspomniane papiery wartościowe były wydajnymi źródłami finansowania 
deficytu budżetowego. W wielu opracowaniach można znaleźć również 
stwierdzenia, że emisja papierów wartościowych jest znacznie tańsza, aniżeli 
zadłużanie się poprzez kredyt zaciągany bezpośrednio w systemie banko-
wym. Jeden i drugi sposób daje możliwość uzyskania szybkiej gotówki, 
jednakże poziom oprocentowania, a następnie obsługa, mają inny wymiar 
finansowy.
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BONDS AND TREASURY BONDS AS FINANCIAL INSTRUMENTS 
OF A BUDGETARY DEFICIT IN POLAND

(Summary)

For almost twenty years, Poland has permanently suffered from the budgetary deficit. 
The afore-mentioned deficit is mainly covered by taking public debt. One of the main forms 
of the occurrence of such liabilities is issuing treasury savings securities. 

The aim of the paper is to demonstrate the issues related to the issuing of treasury 
savings securities as well as conducting the analysis related to treasury savings securities 
in Poland in the first decade of XX century. 


